Continurooster – schooltijden, TSO en BSO
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In goed overleg en na een zorgvuldig traject heeft de MR
ingestemd met het voorstel van de directie t.a.v. de schooltijden.
Dat betekent dat wij m.i.v. 19 oktober a.s. over gaan naar een
continurooster. De schooltijden blijven dus zoals ze nu al zijn.
• Op maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-14.30 uur (gr. 1 t/m 8)
• Op woensdag: 8.30-12.15 uur (gr. 1 t/m 8)
• Op vrijdag: 8.30-12.00 uur (gr. 1 t/m 4) en 8.30-14.30 uur (gr. 5 t/m 8)

Bijbelverhalen
Thema: Onderzoeken
Numeri
(13 en 14)
Jozua
(1 t/m 6)

De Bijbelverhalen gaan
over onderzoek uitvoeren
omwille van de waarheid,
veiligheid en rechtvaardigheid.
Verhalen die hierbij horen
gaan over een onderzoekende houding en het
stellen van de juiste
vragen. Over de twaalf
verkenners, Bileam en de
koning van Moab en over
de intocht in Jericho.

De OMR heeft over het proces van de veranderende schooltijden
een informatieve brief welke u van hen z.s.m. zult ontvangen. We
raden u van harte aan dit te lezen.
Wat betekent het continurooster voor de TSO
Bovenstaand besluit betekent tevens dat ons lunchplein (de
Tussenschoolse Opvang) wordt beëindigd. We willen alle TSOmedewerkers en Marrie bedanken voor hun inzet van de afgelopen
jaren. Onze waardering voor hen is groot. Omdat Marrie in dienst is
van Pluskinderopvang zal op gepast wijze officieel afscheid
genomen worden van haar. Meer informatie hierover leest u in de
nieuwsbrief.
Wat betekent het continurooster voor de buitenschoolse opvang?
Onze huidige kinderopvang partners zullen de contracten (in
hoeverre dit nog niet gedaan is) aan laten sluiten bij de nieuwe
schooltijden. De school zal hen over de vastgestelde schooltijden
z.s.m. informeren. Heeft u vragen over uw VSO of BSO contract?
Neem dan contact op met uw eigen kinderopvang organisatie.
Vanaf 4 januari 2021 zal een nieuwe kinderopvang locatie geopend
worden in de zuidvleugel van CSG Dingstede, op loopafstand van
ons Kindcentrum. ‘KindPunt Zuid’ gaat opvang bieden voor
kinderen van 0-12 jaar met zowel voorschoolse opvang als
naschoolse opvang. Deze contracten zullen aansluiten bij de
eindtijden van het Kompas.

JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer
Vanaf 27 oktober starten de lessen van Jeugd
TheaterSchool Dynamo TDI weer in Meppel.
De lessen worden gegeven op de dinsdagmiddagen in het gebouw van KC Het Kompas. De
theaterlessen worden aangeboden in drie
verschillende groepen, namelijk voor kinderen
van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar en een zogeheten jongerengroep voor kinderen die al op de
middelbare school zitten. Deze laatste groep
start op 3 november. De lessen worden verzorgd
door een team van professionele theaterdocenten. Daarnaast zijn er door het jaar heen diverse
leuke extra theateractiviteiten, zoals de TDI-Theaterbende of bijvoorbeeld de Drentse
Mysterie-theaterdag. Voor meer informatie, het aanvragen van een gratis proefles, of
inschrijving, kunt u terecht op de website jtsdynamo.nl. Dynamo TDI is onderdeel van Drents
JeugdTheater Garage TDI.

Agenda

12 -16 okt.
21 oktober
27 oktober

: Herfstvakantie
: Studiedag alle kinderen zijn vrij
: Weekopening groep 7C

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

